
	

		 	

COMUNICAT 
 

El Consell d'Infermeres demana la reobertura 
del Centre de Naixements de Martorell 

 
El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), a través de la nostra 
Comissió de Llevadores, volem manifestar l'alarmant preocupació pel que suposa el tancament 
provisional del Centre de Naixements de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
(FHSJDM). 
 
Acompanyar i assistir les dones i les famílies, amb professionalitat, forma part de les competències de les 
llevadores; així com garantir, en un marc d'excel·lència, la qualitat de l'assistència durant el procés del 
naixement; assegurar el bon equilibri de la salut i fer que esdevingui una experiència única, seguint les 
estratègies d'atenció al naixement establertes a Catalunya, a Espanya i a Europa i per l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS). 
 
Els centres de naixement formen part d'aquesta innovació en les cures entorn el part i és el lideratge de 
les llevadores que ho fa possible. 
 
Cal que direccions dels centres hospitalaris i el Departament de Salut cooperin, juntament amb les 
llevadores, per garantir una atenció basada en les diferents estratègies abans esmentades i en l'evidència 
científica. És necessari que tots els professionals responsables de l'acompanyament en el procés del 
naixement treballem com un equip i ens hi donem suport creant protocols conjunts per oferir una 
assistència segura a les dones, als fills i filles i a les famílies; per tal que el Centre de Naixements 
FHSJDM torni a funcionar. 
 
La manca de llevadores al mercat laboral és l'altra gran dificultat, ja que no es formen suficients 
professionals perquè es produeixi el relleu generacional i es compleixi amb les ràtios aconsellades pels 
països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).  
 
Fa molt de temps que els col·legis professionals i les associacions científiques avisem i demanem 
solucions a les diferents administracions, sobre un problema que comença a ser molt difícil de sostenir i 
del qual patim les conseqüències, com ara el tancament del Centre de Naixements o altres que 
repercuteixen directament en la salut de les professionals. La realitat és que, per sostenir el sistema de 
salut, sovint, les llevadores es veuen abocades a treballar en dos llocs a l'hora, fer hores extres o doblar la 
jornada laboral per poder respondre amb responsabilitat a l'atenció de les dones, dels fills i filles i de les 
famílies. 
 
Ara bé, aquesta sobrecàrrega que patim les professionals –que, per descomptat, cal reconduir– no és 
excusa per tancar el Centre de Naixements, un projecte que motiva i estimula les llevadores i que resulta 
inviable sense el suport institucional i la cooperació de tots els agents implicats. Són aquestes estratègies 
les que eviten el desencís vers el projecte, alhora que garanteixen l'excel·lència en l'atenció en salut. 
 
Per tot això, el Consell d'Infermeres, a través de la Comissió de Llevadores i juntament amb el Col·legi 
Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), manifestem el nostre suport a les llevadores del 
Centre de Naixements FHSJDM, amb les quals hem obert una línia de treball per analitzar la situació i les 
accions a emprendre per garantir la reobertura del centre i l'atenció a les persones usuàries. 
 
Barcelona, 12 de gener de 2023 


